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Ierse muziek met whiskyproeverij na

Uitgeest - Fling staat voor een 
groep van begaafde muzikanten, 
die een zeer persoonlijke draai 
geven aan de traditioneel Ier-
se zang en muziek. Niet alleen 
het traditionele maar ook hun 
eigen geschreven werk is diep 
genesteld in hun liefde en res-
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pect voor de Ierse cultuur. Fling, 
één van de beste folkbands van 
Nederland, neemt het publiek 
mee op een wilde rit van uiter-
ste. Virtuoos, wild en gepassio-
neerd, maar ook vol ontroering 
bespeelt de groep de zaal met 
dansmelodieën en ballades uit 

Ierland en Schotland. Fling’s in-
terpretatie van Ierse en Schotse 
muziek en de originele compo-
sities en arrangementen van de 
formatie leverden lovende kritie-
ken op in de nationale en inter-
nationale pers. Beleef het in The-
ater de Zwaan op vrijdag 15 ja-
nuari vanaf 20.15 uur. Na afloop 
is er een whiskyproeverij.

Kaartverkoop: www.dorpshuis-
dezwaan, voorverkoop bij boek-
handel Schuyt en aan de deur 
van het theater op de avond van 
de voorstelling. Toegangsprijs is 
18,50 euro inclusief consumptie.  
Jongeren tot 25 jaar krijgen vijf-
tig procent korting op toegangs-
bewijs. Verkoop voor hen al-
leen via e-mail: kaartverkoopde-
zwaan@gmail.com o.v.v. jonge-
renkorting of aan de deur. 

Over de kop op de A9
Uitgeest - Het verkeer op de 
A9 heeft maandagmiddag rond 
17.30 uur enige tijd hinder on-
dervonden door een ongeval ter 
hoogte van de afslag Uitgeest. 
Op de locatie waren twee au-
to’s met elkaar in botsing geko-
men, waarna één van de voer-
tuigen ondersteboven onderaan 
het talud belandde. De bestuur-
ders van de betrokken voertui-
gen, een 41-jarige inwoner van 
Krommenie en een 64-jarige 
vrouw uit Akersloot, konden op 

Brandgerucht
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest moest zondagmiddag 
uitrukken naar de Hogeweg voor 
een brandgerucht. Bij een huis, 
dat op de nominatie staat om 
gesloopt te worden, was er spra-
ke van wat lichte rookontwikke-
ling. De brandweer heeft daar-
na een afvalbrandje geblust met 
een straal hoge druk en is weer 
retour kazerne gegaan. 

eigen gelegenheid uit hun voer-
tuig komen. 

Nadat ambulancepersoneel hen 
nagekeken heeft, is de vrouw 
naar een ziekenhuis vervoerd 
voor verdere controle. Wat de 
precieze oorzaak van de aanrij-
ding is geweest is nog niet be-
kend. De voertuigen zijn afge-
sleept. (Foto: Lucas Hazes/www.
mgkmedia.nl).

Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

	 Burg.	Mooystraat	17		•	 Tel.:	0251	-	652	386
	 Geesterduin	39		•		Tel.:	0251	-	654	683

januari
tompoucenmaand

Tompouce van de week:

Bananen tompouce € 1,50

geldig van 6-01 tot 8-01
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Oplage 17.000 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag in
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere woensdag 
in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Maandag voor 17.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
 

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175
 

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp
 

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532
 

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
 
drUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA  Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten: 
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kenne-

merland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13 in Beverwijk, tel. 0251-
783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur, zaterdag en zondag 
08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: cliëntenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vermist: 
Delving Akersloot: Yorkshire ter-
rier, zwart/grijs/bruin, rode hals-
band, Mansie, 9 maanden. 

Gevonden: 
W. de Zwijgerlaan Castricum: 

zwarte kat, wat wit in snoet en 
poten, schuw. 
Beethovensingel Castricum: 
Kaapse eend.
Inlichtingen bij Ria Dol, tel.: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
25-12-2010: Jasmine Sofia Loui-
se, dochter van P.H.J. Doesburg 
en F. van Dijke, geboren te Haar-
lem.
Wonende te Castricum:
21-12-2010: Kaitlynn Ludwina 
Ingrid, dochter van M.N.J. Stee-
man en L. Kalsbeek, geboren te 
Alkmaar.
27-12-2010: Casper Petrus Jaap, 
zoon van R.J. van Dommelen en 
P.J.M. Baltus, geboren te Bever-
wijk.
27-12-2010: Mila, dochter van 
D.C. Hes en J.M.J.M. Beentjes, 
geboren te Beverwijk.
 

Huwelijken en partnerschap-
pen:
29-12-2010  Krom, Niels G. en 
Bakker, Lisette, beiden wonende 
te Akersloot.
 
Overleden: Wonende te Castri-
cum: 27-12-2010: Groot, Edy C., 
oud 71 jaar, overleden te Bever-
wijk,  gehuwd geweest met S. de 
Bood. Wonende te Heemskerk: 
26-12-2010: Velzeboer, Agatha 
Theresia, oud 84 jaar, gehuwd 
geweest met de Groot, Petrus 
Sebastianus. Wonende te Zaan-
stad: 25-12-2010: Baltjes, Hans, 
oud 52 jaar, overleden te Bak-
kum.

Jasper en Swen helpen handje, 
CKenG wil sneeuwruimplicht 
Castricum - Niet overal wer-
den in de gemeente Castricum 
de straten goed sneeuwvrij ge-
maakt tijdens de afgelopen pe-
riode. De broers Jasper en Swen 
Grandiek lieten het daar niet bij 
en maakten iedere dag een stuk-
je van de Prinses Margrietstraat 
sneeuwvrij. Mevrouw Valk belde 
de krant om te vertellen dat alle 
bewoners van de Van Ginhoven-
straat de stoepen ijsvrij hielden.
CKenG zou graag zien dat er naar 
structurele mogelijkheden wordt 
gezocht om inwoners meer te 
betrekken bij het sneeuw- en ijs-
vrij houden van de stoepen en 
straten in de eigen buurt. Di-
vera Borsboom can CKenG ver-
telt: “Zoals in vrijwel alle andere 
gemeentes worden bij de glad-
heidbestrijding alleen de hoofd-
routes begaanbaar gehouden. 
Kleinere straten, stoepen et ce-
tera worden niet gedaan. Dat is 

ook niet doenlijk voor een ge-
meente. Maar het levert wel veel 
ongemak op voor mensen die fy-
siek kwetsbaar zijn; zij zijn ge-
noodzaakt thuis te blijven. Inwo-
ners van Castricum zouden naar 
de mening van CKenG zelf een 
grotere bijdrage kunnen leve-
ren aan de gladheidbestrijding. 
Want ook dat is burgerparticipa-
tie. Om die reden heeft CKenG 
het college ondermeer gevraagd 
of zij bereid is te onderzoeken of 
een sneeuwruimplicht of glad-
heidbestrijdingsplicht mogelijk 
is. Er zou bijvoorbeeld onder-
zocht kunnen worden of er vrij-
willigersgroepen, onder begelei-
ding van de gemeentelijke glad-
heidbestrijdingsdienst, ingesteld 
kunnen worden.” Jasper, Swen 
en de bewoners van de Van Gin-
hovenstraat hebben in ieder ge-
val al het goede voorbeeld gege-
ven. 

Jaarwisseling relatief rustig 
verlopen voor brandweer 
Castricum - Voor de brandweer 
is de jaarwisseling relatief rustig 
verlopen. Op oudejaarsdag wa-
ren er containerbranden bij Dijk 
en Duin, Het Korte Land en Tul-
penveld. 
Door vuurwerk naar binnen te 

gooien was het brandalarm af-
gegaan in Geesterhage en in 
de parkeergarage aan het Bak-
kerspleintje. Beide keren kon 
de brandweer na het resetten 
van de meldinstallatie weer naar 
huis. 

Drie aanhoudingen na het 
schietincident op Zeeweg
Castricum - Dinsdag 28 decem-
ber heeft de politie drie mannen 
aangehouden in verband met 
het schietincident op vrijdag 24 
december op de Zeeweg, waar-
bij een 28-jarige Amsterdammer 
zwaargewond raakte. 
Het slachtoffer verklaarde rond 
22.15 uur te zijn beroofd, waarbij 
schoten op hem werden gelost 
en waarbij zijn auto in brand was 
gestoken. Het slachtoffer had 

zich uit de auto kunnen bevrij-
den en had hulp ingeroepen. De 
verdachten konden worden aan-
gehouden op de A9 bij Heems-
kerk waar zij met zijn drie-
en in een auto reden. Het gaat 
om twee 30-jarige mannen uit 
Utrecht en Amsterdam en een 
34-jarige Heemskerker. 
Het slachtoffer is nog steeds op-
genomen in het ziekenhuis. Zijn 
toestand is stabiel. 
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Originele kunst en antiek tijdens 
Decorade in Château Marquette

Heemskerk - Aanstaande 
weekend vindt de negende edi-
tie van de Decorade plaats in 
Château Marquette met heden-

daagse kunst, maar ook oude 
werken en antiek. Telkens weer 
lukt het organisatiebureau Val-
kor nieuwe deelnemers aan te 

trekken, waardoor het aantrek-
kelijk blijft het verrassende aan-
bod te bekijken. Tijdens deze 
Decorade presenteren 35 ga-
leriehouders, kunsthandelaren, 
antiquairs en beeldende kunste-
naars hun mooiste stukken. Het 
eeuwenoude kasteel met slot-
gracht voegt bovendien een ex-
tra dimensie toe aan het bezoe-
ken van de beurs. 
Nieuwe deelnemers zijn bijvoor-
beeld Ria en Marieke Vergouw. 
Marieke heeft zich gespeciali-
seerd in het ontwerpen en ma-
ken van keramiek, waaronder 
urnen. Haar moeder Ria maakt 
stillevens. “Eigenlijk is het op-
merkelijk dat ik pas in aanra-
king kwam met keramiek toen ik 
een workshop volgde tijdens een 
vrijgezellenfeest”, vertelt Marie-
ke. “Want als dochter van een 
graficus en kunstschilderes en 
kleinkind van een beeldhouwer 
zou je denken dat de artistieke 
aspiraties eerder de kop op zou-
den steken. Nu, twaalf jaar later, 
ben ik me gaan specialiseren in 
het maken van keramische ur-
nen en heb een eigen atelier op 
de Parkstraat in Zaandam, waar 
ik ook workshops verzorg.” Ria 

Vergouw-Zonneveld is geboren 
en opgegroeid in Castricum. Zij 
maakte kennis met kunst toen 
zij verkering kreeg met Sopke uit 
Zaandam, die graficus was. Zijn 
vader was de in de Zaanstreek 
bekende schilder en beeldhou-
wer Bram Vergouw. Na cursus-
sen grafische techniek en aqua-
relleren bleef het zoeken naar 
een eigen stijl en techniek. “Ge-
inspireerd door Henk Helman-
tel en Annelies Jonkhart ben ik 
mij gaan toeleggen op het fijn-
schilderen van stillevens”, ver-
telt zij. Te zien zijn verschillende 
gebruiksvoorwerpen, fruit, bloe-
men, eieren; de schilderijen heb-
ben allen gemeen dat het kleur-
gebruik opvallend mooi is. 
Een andere nieuwe deelnemer is 
Herman Deen die bronzen beel-
den laat zien, vaak uitgevoerd 
met een grapje. Marijke van Diest 
laat zich bij het schilderen inspi-
reren door landschappen. Anita 
Johansen maakt grote werken in 
olie op doek in realistische stijl. 
Jan Maliepaard komt met zijn 
collectie hedendaagse figuratie-
ve gouaches naar de fair. Marten 
Randa uit Winschoten neemt zijn 
eigen abstracte schilderijen mee 
en kunstobjecten van een aantal 
bekende kunstenaars die hij ver-
tegenwoordigt. Netty Rumping 
laat figuratieve keramische pla-
quetten zien. Wim Visser toont 
een collectie artistieke kunstfo-

to’s. Gerrit van den Berg laat de 
bezoekers genieten van abstrac-
te beelden in steen. Ankie Rooks 
exposeert semi-figuratieve en 
semi-abstracte stenen beelden 
en Loet van Veen bronzen. Tot 
slot Toos Mak-van Gemert die 
met hedendaags keramiek naar 
Heemskerk komt.   

Verder wordt op de Decora-
de weer een uitgebreide keuze 
groot en klein antiek en heden-
daagse en klassieke kunstwer-
ken gepresenteerd. Denk dan 
aan beelden, schilderijen, teke-
ningen, glaswerk, keramiek en 
handgemaakte sieraden. Ver-
der schitterende zilvercollecties, 
kristal, porselein, klokken en an-
tiek meubilair zoals tafels, secre-
taires, side tables, bureaus en ga 
zo nog maar even door. Het is op 
de beurs ook mogelijk informatie 
in te winnen over restauratie- en 
reparatiemogelijkheden. Iede-
re bezoeker ontvangt een Palet 
kunstmagazine cadeau ter waar-
de van 6,75 euro. Tenminste, zo-
lang de voorraad strekt. Zater-
dag is het mogelijk een gratis 
taxatie uit te laten voeren door 
een gecertificeerde registertaxa-
teur. De Decorade is geopend 
op vrijdag 7 januari van 19.00 tot 
22.00 uur, zaterdag 8 en zondag 
9 januari van 11.00 tot 17.00 uur. 
Het adres is Marquettelaan 34 in 
Heemskerk. Parkeren is gratis. 

Programma 6 jan t/m 12 jan 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur 

“New Kids: Turbo!” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Loft”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

The Chronicles Of Narnia 3 - 3D
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur  
“Haar naam was Sarah”

zaterdag 16.00 uur 
zondag 11.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Mega Mind (NL) 3D”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 
“Dik Trom”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Rapunzel (NL) 3D”
zaterdag & zondag 16.15 uur 

woensdag 16.15 uur 
“Het Geheim” 

Ria en Marieke Vergouw tonen op de Decorade stillevens en keramiek. 
Er is een grote groep nieuwe deelnemers aanwezig tijdens de negende 
editie van de kunst- en antiekbeurs.   

Nieuwjaarsconcert 
Bella Cantara Kwartet
Akersloot - Zondagmiddag 16 
januari geeft het bekende Bella 
Cantara Kwartet een nieuwjaars-
concert in Akersloot. Het kwar-
tet bestaat uit; Ivera Musch so-
praan, Joke Oud alt/mezzo, Ral-
ph Beckers tenor, Hans van Nie-
kerk bas/bariton met Hans Wee-
nink aan de piano.
Al eerder gaf het kwartet uit-
verkochte concerten in ’t Wit-
te Kerkje aan het Dielofslaan-
tje. Nu dus een nieuwe kans om 
dit kwartet zangers met hun vas-
te begeleider Hans Weenink te 

beluisteren. Het programma van 
het komende concert bevat veel 
opera en bestaat uit werken van: 
Verdi, Mozart, Rossini en onder 
meer een selectie uit de Zigeu-
nerbaron en Porgy en Bess. Men 
krijgt solo’s, duetten en kwartet-
ten te horen in een afwisselend 
programma dat voor elk wat wils 
biedt. Het concert is te beluiste-
ren in de protestantse kerk, van-
af 14.30 uur, toegangsprijs 10,00 
euro. Kaartverkoop aan de kerk 
of reserveer via tel.: 0251-310032 
of Iveramusch@Quicknet.nl.

New Kids: Turbo!
De film is gebaseerd is op de 
Nederlandse komedieserie over 
een groep hangjongeren in het 
Noord-Brabantse dorp Maas-
kantje. De crisis heeft toegesla-
gen. Ook de hangjongeren Ger-
rie, Richard, Rikkert, Robbie en 
Barrie in het Brabantse dorp-
je Maaskantje zijn door misver-

standen hun banen kwijtgeraakt. 
Zelfs nog erger, hun uitkerin-
gen zijn stopgezet. Met slechts 
één logische oplossing, nergens 
meer voor betalen, loopt alles uit 
de hand. New Kids Turbo wordt 
mschreven als een absurd ver-
haal met een belachelijk hoge 
grapdichtheid.

Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt. 
Zij worden naar het Vélodrome 
d’Hiver in Parijs gebracht, waar 
duizenden joden worden verza-

meld voor deportatie. Niemand 
heeft echter gezien dat Sarah 
haar kleine broertje Michel in 
een kast opsloot, net voordat de 
politie het appartement binnen-
drong.
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Lekker naar de film? 
Uitgeest - Ook in het nieuwe 
jaar biedt het Filmhuis De Zwaan 
weer prachtige films te beginnen 
met de Spaanse film Los Abrazos 
Rotos (de gebroken omhelzin-
gen). Deze is te zien op vrijdag 14 
januari met Penelope Cruz in de 
hoofdrol. Veertien jaar geleden 
nam het leven van Harry Caine, 
of Mateo Blanco zoals zijn ech-
te naam luidt, een dramatische 
wending. Door een auto-ongeluk 
verloor hij niet alleen zijn zicht, 
maar ook zijn grote liefde Lena. 
Nu krijgt de eens zo succesvol-
le regisseur alleen nog steun van 
zijn manager Judit en haar zoon 
Diego. Over zijn verleden praat 
hij niet en niemand vraagt er 
ook naar. Totdat op een dag Di-
ego een ongeluk krijgt en Harry 
zich over hem ontfermt. Om Di-
ego te vermaken vertelt Harry 
zijn levensverhaal. Hij vertelt over 
zijn tijd als regisseur en over Le-
na. Het is een even ontroerend 
als afschuwelijk liefdesverhaal, 
dat wordt gedomineerd door fa-
taliteit, jaloezie en verraad. Hier-
na volgt op zondag 30 januari het 
met vele internationale prijzen 
en Gouden Kalveren bekroon-
de Iers-Nederlandse drama No-
thing Personal. Een stugge Ne-
derlandse vrouw (gespeeld door 
Lotte Verbeek) belandt op het 
Ierse platteland, waar ze een ou-

dere weduwnaar (Stephen Rea) 
ontmoet. Ze stemt erin toe voor 
hem te werken in ruil voor eten 
en onderdak, maar alleen onder 
de voorwaarde dat er geen per-
soonlijke vragen worden gesteld. 
In Nothing Personal wordt weinig 
gesproken, maar veel getoond. 
Prachtige shots, gedraaid in Con-
nemara en Andalusië. De in Ne-
derland woonachtige Poolse re-
gisseuse Urszula Antoniak won 
voor haar speelfilmdebuut onder 
andere prijzen op het filmfestival 
van Locarno en Gouden Kalveren 
voor beste film en beste regie. 
Beide films beginnen om 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt en bedragen 
5 euro inclusief koffie/thee.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest – Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. 
Donderdag 6 januari: 10:30 
uur damesgym, 17:00 uur hoc-
key Uitgeest, 19:00 uur korf-
bal Stormvogels. Vrijdag 7 ja-
nuari: 17:30 uur jeugdbasket-
bal, 20:00 uur competitiedarten. 
De RZVV Regiobank Competitie 
start om 19:30 uur met De Buur-
vrouw-SMC IJmond, 20:10 uur 
TD-Support-Unibet.com, 20:50 
uur Smit&Alles/Rolvink Poe-
lier- Autobedrijf Uitgeest, 21:30 
uur Vlaggenkoning-Haazz.nl, 
22:10 uur Sporthal de Zien-Sport 
Sportief Castricum, 22:50 uur 
MP Schilders Castricum-Aldor 
Verlichting.
Zaterdag 8 januari: 9:00 uur zaal-
hockeycompetitie, 19:00 uur ten-
nistoernooi Rijs/Liefting, 20:00 

uur hockeyclub Castricum, 20:00 
uur DVK-toernooi darten.
Zondag 9 januari: 9:00 zaalhoc-
keycompetitie, 10:00 uur jeugd-
darten, 14:30 uur korfbalcompe-
titie, 18:00 uur zaalhockeycom-
petitie.
Maandag 10 januari: 17:00 uur 
hockey Uitgeest, 19:00 uur vol-
leybaltraining, 
20:30 uur KNVB zaalvoetbal De 
Zien.
Dinsdag 11 januari: 9:00–11:00 
uur damesgym, 17:00 uur hoc-
key Castricum, 18:00 uur jeugd-
basketbal, 20:00 uur korfbaltrai-
ning.
Woensdag 12 januari: 9:00 uur 
ouder-kindgym, 17:30 uur jeugd- 
en circuletievolleybal, 19:00 uur 
jeugdkorfbal, 20:00 uur recrea-
tie badminton en volleybal, 20:00 
uur competitiedarten.

Poppenkast en breakdance
bij de speeltuinvereniging
Uitgeest - Zaterdag 8 janua-
ri komen Jan en Katrein naar de 
poppenkast van Kindervreugd. 
Ook deze keer beleven zij weer 
een spannend avontuur. De 
voorstelling begint om 14.00 uur 
en duurt een uur. Voor kinderen 
van leden is het gratis. Anderen 
betalen een euro.  

Op zaterdag 8 januari zijn er ook 
weer breakdancelessen, die om 
10.00 uur beginnen in het club-
gebouw van Kindervreugd. Het 
duurt tot 11.30 uur. 

Om lekker te kunnen break-
dancen is het belangrijk om goe-
de kleding aan te doen! 

Bintangs met Blues on the 
Ceiling in Nozem & Non
Heemskerk - Zaterdag 8 janu-
ari geven de Bintangs een con-
cert dat in het teken staat van de 
Blues on the Ceiling-periode. Te-
vens zullen er enkele muzikale 

verrassingen te beluisteren zijn. 
Aanvang concert: 22.15 uur in 
de Nozem & Non in Heemskerk. 
entree tien euro, voorverkoop via 
www.nozemennon.nl.

Talentenjacht

Regio - Voor alle jonge mu-
zikanten, zowel instrumentaal 
als vocaal, wacht een super-
leuke uitdaging in het voorjaar 
van 2011. Fanfare St Caecilia uit 
Heemskerk organiseert een ta-
lentenjacht voor Castricum, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen met op 3 april de Gran-
de Finale in de grote zaal van het 
Kennemertheater in Beverwijk.
Om de zes ultieme talenten sa-
men te brengen op één podium, 
die gaan strijden om de Muziek-
prijs IJmond,  zullen er eerst in 
het weekend van 12 en 13 fe-
bruari voorrondes plaatsvin-
den. Kinderen en jongeren tot en 
met 16 jaar kunnen zich opge-
ven voor deze voorrondes, of ou-
ders/docenten kunnen dit voor 
hen doen. Op www.stcaecilia-
heemskerk.nl is meer te lezen 
over de Muziekprijs IJmond. In-
schrijven kan tot 28 januari.

Jongeren korting bij voor-
stellingen theater de Zwaan
Uitgeest - Theater de Zwaan 
geeft alle jongeren tot 25 jaar 
vijftig procent korting op alle toe-
gangskaarten. Dit aanbod geldt 
tot het einde van het theatersei-
zoen in april. Jongeren kunnen 
hun entreebewijs digitaal reser-
veren via e-mail: kaartverkoop-

dezwaan@gmail.com met ver-
melding dat men voor deze kor-
ting in aanmerking wil komen. 
Op de avond van de voorstel-
ling zijn de kaarten ook te koop 
aan de deur zo lang de voorraad 
strekt. Er wordt gevraagd naar 
een legitimatiebewijs.

Uitgeest - De brandweer moest 
donderdag aan het einde van de 
middag uitrukken naar het Sta-
tionsplein.
Een bestuurster van een kleine 
personenauto rook een brande-
rige geur in de auto en alarmeer-
de de brandweer. Deze contro-
leerde de auto met behulp van 
een warmtecamera. De brand-
weer kon echter niets vinden. 
De auto is door de berger opge-
haald en naar de dichtstbijzijnde 
garage gebracht voor verder on-
derzoek. 

Niet in brand 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
EEN GEZOND ÉN LEKKER 2011 !!
Wij wensen u al het goede in dit nieuwe jaar, en u krijgt
gelijk iets aardigs in de aanbieding, maar.... op = op !
Van woensdag tot woensdag:

VIKORN MULTIVITAMINENBROOD
nu met gratis lippenbalsem ! p.st. van € 2,80 nu € 2,50 !!
Dit weekend:

HALVE BOERENCAKE
met 100% roomboter bereid ! van € 5,75 voor € 4,50 !!

www.bakkerijputter.nl
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Bezoekadres
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Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
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E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING cOMMIssIE AlGEMENE 
ZAKEN EN FINANcIëN

De vergadering van de commissie Algemene Zaken 
en Financiën van donderdag 13 januari gaat niet 
door. De eerstvolgende vergadering van de com-
missie is op donderdag 10 februari.

VERGADERING cOMMIssIE 
sAMENlEVINGsZAKEN

De commissie Samenlevingszaken houdt een 
openbare vergadering op maandag 10 januari in 
de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwer-
pen:

- Bespreking Projectplan Centrum voor Jeugd en 
Gezin.

-  Bespreking Kadernota Dierenwelzijn.
-  Voorstel tot vaststelling Verordening ruimte- en 

inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente  
Uitgeest 2010.

-  Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

VERGADERING cOMMIssIE 
GRONDGEBIEDZAKEN

De commissie Grondgebiedzaken houdt een open-
bare vergadering op dinsdag 11 januari in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

- Informatieverstrekking over waterberging door 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.

- Start procedure richting bestemmingsplan Mill 
House/Fabo.

- Splitsing stolpboerderij aan Busch en Dam 19.

UURlONEN HUlP BIj HUIsHOUDEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uitgeest maken openbaar bekend dat de uurlonen 
Hulp bij huishouden categorie I en II, te gebruiken 
als grondslag voor de berekening van de eigen bij-
dragen in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, per 1 januari 2011 ongewijzigd 
ten opzichte van 2010 zijn vastgesteld op respec-
tievelijk € 14,91 en € 15,50. 

Uitgeest, 5 januari 2011

ONtVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGsVERGUNNINGEN  
  
Ontvangstdatum
30-12-2010 OV 2010-037 
 Hogeweg 32
 Plaatsen dakkapel
23-12-2010  OV 2010-038 
 Groot Dorregeest 9 
 Uitbreiden woning
30-12-2010  OV 2010-039 
 De Bonkelaar 8 
 Plaatsen dakkapel
30-12-2010  OV 2010-040 
 Provincialeweg 4/6 
 Oprichten 29 appartementen
30-12-2010  OV 2010-041 
 Provincialeweg 4/6 
 Oprichten 43 appartementen
30-12-2010  OV 2010-042 
 Provincialeweg 4/6 
 Oprichten 27 woningen
30-12-2010  OV 2010-043 
 Provincialeweg 4/6 
 Oprichten 43 woningen
04-01-2011  OV 2011-001 
 Lagendijk 41 
 Verwijderen asbesthoudende platen 
 en vernieuwen dak

ONtVANGEN BOUwAANVRAAG 2E FAsE
Ontvangstdatum
24-12-2010  B2 2010-007 
 Sternstraat 2a 
 Uitbreiden woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AFGEGEVEN BOUwVERGUNNING MEt 
VRIjstEllING VAN HEt BEstEMMINGs-
PlAN
Verzenddatum
04-01-2011  Langebuurt 2 
 Oprichten bedrijf met bovenwoning

AFGEGEVEN BOUwVERGUNNING MEt 
ONtHEFFING VAN HEt BEstEMMINGs-
PlAN
Verzenddatum
05-01-2011  De Pollen 80 
 Uitbreiden woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend en gericht te 
worden aan Burgemeester en Wethouders. 

Vuurwerkafval 

ruim je zelf op
Vuurwerkafval ruim je zelf op
Veel mensen gaan ervan uit dat het 
opruimen van vuurwerkafval een 
taak van de gemeente is. Het is 
voor de gemeente echter ondoen-
lijk – tenzij tegen hoge kosten – om 
de resten van de nieuwjaarsviering 

overal in de openbare ruimte te la-
ten weghalen. In de eerste dagen 
van het nieuwe jaar blijken nog 
op verschillende plaatsen in de ge-
meente vuurwerkresten op straat en 
in het plantsoen te liggen.
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Nieuwjaarsspeech Mieke Baltus
“Uitgeest smeermiddel bij 
samenwerking in IJmond”

Uitgeest - “Inwoners en on-
dernemers van onze gemeen-
te, raadsleden, iedereen die Uit-
geest een warm hart toedraagt: 
ik heet u allen van harte welkom 
op onze jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie.” Zo ging maandagavond 
de speech van start die burge-
meester Mieke Baltus gaf tijdens 
de nieuwjaarsreceptie. 
“Het doet mij en ik weet zeker 
ook de andere leden van ons 
college bijzonder goed dat het 
op onze receptie altijd een ge-
zellige drukte is. En vandaag 
vormt daar gelukkig weer geen 
uitzondering op. Die betrokken-
heid bij de gemeente komen wij 
ook regelmatig tegen bij de ver-
gaderingen van onze gemeen-
teraad. Misschien niet bij elke 
vergadering, maar als de agen-
da ook maar één onderwerp 
heeft dat inwoners raakt of aan-
spreekt, dan is het al gauw ge-
zellig op de publieke tribune, en 
na afloop in onze kantine. Voor-
dat je het weet, vind je het van-
zelfsprekend, die betrokkenheid. 
Maar dat is het natuurlijk niet.” 

“Tien jaar geleden hebben de 
Uitgeesters zich in grote meer-
derheid uitgesproken vóór een 
zelfstandig Uitgeest. Het op-
komstpercentage bij dit referen-
dum was op zichzelf al iets waar 
andere gemeenten van water-
tanden. Maar dat negentig pro-

men met Velsen organiseren. En 
het project Veilig Uitgaan, dat we 
vormgeven schouder aan schou-
der met onze buurgemeente 
Heemskerk, met de politie en de 
horecaondernemers.”
“En naar mijn mening valt er nog 
veel meer te bereiken in plaats 
van energie te steken in fuse-
ren. Want nu die regionale Eco-
nomische Visie er ligt, moeten 
we eigenlijk doorpakken met 
het inrichten van een gezamen-
lijk Economisch Bureau. De on-
dernemers in de IJmond roepen 
daar al jaren om en ze hebben 
gelijk. Zij zullen veel baat heb-
ben bij één zo’n ondernemerslo-
ket - zeker nu dit jaar 2011 het 
laatste wordt voor IJmond Veel-
zijdig. Dit regionaal stimulerings-
programma was en is uiteraard 
ook een mooi voorbeeld van 
IJmondiaal samenwerken, maar 
zoals u weet wenst de provincie 
daar niet langer financieel aan 
bij te dragen. Juist nu de IJmond 
uit het dal van de financiële cri-
sis begint te klauteren, betreur 
ik het dat de provincie het ken-
nelijk niet meer als een kerntaak 
ziet om de regionale economie 
een steun in de rug te geven. Ik 
zie dat als veel waardevoller dan 
te onderzoeken in welk buiten-
land de liggende provinciale gel-
den het best kunnen worden be-
legd.”

“Ik hoop, dames en heren, dat u 
mij deze kritische noot vergeeft 
en het is misschien de hoogste 
tijd dat wij nog eens even stil-
staan bij de vele positieve ge-
beurtenissen in 2010. Als ik even 
heel dicht bij huis blijf, zelfs hier 
in huis, dan was het hoogtepunt 
toch wel de ingebruikname van 
onze publieksbalie. Op de vorige 
nieuwjaarsreceptie hebben we 
symbolisch het lint doorgeknipt; 
daarna zijn we er echt mee gaan 
werken. Op deze centrale plaats 
hebben we het afgelopen jaar 
al onze inwoners en bezoekers 
kunnen helpen. Een hele ver-
andering als je bedenkt dat we 
voorheen ook nog een loket op 
de Hogeweg hadden en balies 
en spreekkamers verspreid door 
het gemeentehuis. Er kwam ui-
teraard het nodige bij kijken om 
zo te kunnen werken en niet al-
les viel meteen op zijn plek. Maar 
nu kunnen we rustig stellen dat 
deze balie en de nieuwe wij-
ze van het ontvangen van bur-
gers ons op een nieuw niveau 
van serviceverlening hebben ge-
bracht.”

“Een ander hoogtepunt van 2010 
viel wat mij betreft al vroeg in 
het jaar, toen de gemeenteraad 
de Structuurvisie Uitgeest 2020 
vaststelde. Onlangs vroeg een 
journalist mij nog: ‘Wat vindt u 
nou het mooiste van de struc-
tuurvisie?’ En mijn antwoord 
was: ‘Dat hij is vastgesteld!’ En 
dat meen ik oprecht. Als je bij 
zo’n veelomvattend beleidsdocu-
ment, dat richting geeft aan de 
nabije toekomst van ons dorp, 
in de politiek vrijwel alle neuzen 
dezelfde kant op krijgt, dan is dat 
op zichzelf al bijzonder waarde-
vol. Temeer omdat de visie ook 

de meeste inwoners  tevreden 
stemt die zich betrokken toon-
den bij de aanloop en de tot-
standkoming.” 

“Dan waren er nog een hele-
boel andere zaken van belang. 
Ondanks dat het voor de bouw-
sector nu niet zo’n geweldig jaar 
was, werden er in het dorp en-
kele projecten opgeleverd met 
een grote kwalitatieve uitstra-
ling. Ik heb het over Waarden-
burg en De Florijn. Nieuw, histo-
risch en tijdloos tegelijk. Smaak-
vol: écht Uitgeest. En terwijl in 
Waldijk in rustig tempo verder 
werd gebouwd, groeide 2010 
misschien wel uit tot hét jaar van 
de grote besluiten over toekom-
stige bouwprojecten. Zonder de 
andere te kort te doen denk ik 
dat u het met me eens bent dat 
ik als eerste het HMS-terrein 
noem. De honderd jaar oude op-
stallen zijn intussen gesloopt en 
het bestemmingsplan ligt - voor 
de derde keer - ter visie. De ver-
koop van een deel van de ruim 
140 nieuwe appartementen en 
eengezinswoningen is ter hand 
genomen. Halverwege dit jaar 
wordt de provinciale weg verlegd 
en als alles nu een keer meezit 
kan dit najaar de eerste paal de 
grond in.”

“Dan hebben we in de laatste 
raadsvergadering van het jaar 
ook de herinrichting van sport-
park De Koog definitief gemaakt. 
Deze zomer worden twee nieu-
we kunstgrasvelden aange-
legd voor FC Uitgeest en daar-
na volgt de inrichting van veer-
tien bouwkavels. Niet ver van het 
sportpark bevindt zich de loca-
tie voor de nieuwbouw van ons 
jongerencentrum Mill House, in 
combinatie met de accommoda-
tie voor hobbyvereniging Fabo. 
De architect is druk bezig met 
het ontwerp en de financiën zijn 
gereserveerd. Zonder me aan 
voorspellingen te wagen over de 
bouwstart wordt 2011 volgens 
mij ook voor de Uitgeester jeugd 
een memorabel jaar.”
  
“Het heeft er dus alle schijn van, 
dames en heren, dat dit nieu-
we jaar een jaar wordt met veel 
nieuws. En dan komt het bijzon-
der goed dat er de laatste tijd 
hard gewerkt is om onze ge-
meentelijke website te vervan-
gen door een geheel nieuwe. Na 
tien jaar was het hoog tijd voor 
een fris ontwerp, een logischer 
indeling, het benutten van nieu-
we mogelijkheden van digitale 
dienstverlening en het toeganke-
lijker maken van de steeds maar 
uitdijende hoeveelheid informa-
tie. Ik heb al een klein voorproef-
je gehad van de nieuwe site en 
ik hoop dat u binnenkort net zo 
enthousiast zult worden als ik. 
Als het allemaal goed gaat kan 
de nieuwe site begin februari de 
lucht in. Dames en heren, mag ik 
u vragen met mij te toasten op 
de toekomst van het nieuwe jaar 
2011 en op de gezondheid van 
allen hier aanwezig en allen die 
ons dierbaar zijn. Ik wens u allen 
een heel voorspoedig en goed 
Nieuwjaar.”

cent ‘ja’ zei tegen een zelfstan-
dig Uitgeest, dat moet de meeste 
politici destijds vleugels hebben 
gegeven. Met zulke inwoners wil 
je graag samenwerken en voor 
zulke inwoners wil je streven 
naar kwaliteit in alles wat je be-
denkt en wat je tot stand brengt.
Wij hebben in Uitgeest een con-
structief collectief van gemeen-
teraad en college. Dat was vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van afgelopen maart zo en dat 
is zo gebleven. Dat mag gerust 
eens gezegd worden. De ge-
meentebestuurders zijn herken-
baar en benaderbaar. De open-
bare ruimte ziet er goed uit en 
de financiën zijn dik op orde. Wij 
zijn daarnaast goed voorbereid 
op de bezuinigingen die wij dit 
jaar vanuit Den Haag verwach-
ten. Wij voeren een sober beleid, 
adequaat, doelmatig. Ook dat 
werkt mee bij het inspireren van 
ieders betrokkenheid.”

“Dan heb ik het niet alleen over 
de betrokkenheid bij het werk in 
en om het gemeentehuis. Of op 
de gemeentewerf. Of in Dorps-
huis de Zwaan. Door brand-
weer, politie en nachtcoaches 
op straat. Maar óók in de verzor-
gingsinstellingen. Op onze scho-
len. En op al die plekken waar 
vrijwilligers elke dag weer vorm-
geven aan onze lokale samenle-
ving.”

   
“Dames en heren, wij kunnen 
dus in Uitgeest redelijk tevre-
den om ons heen kijken. Tege-
lijk heeft u natuurlijk de afge-
lopen maanden in de kranten 
ook weer de discussie zien op-
laaien over de wenselijkheid om 
in de IJmond een fusie of fu-
sies van gemeenten te bewerk-
stelligen. Ons standpunt is hel-
der. Het samenvoegen van ge-
meenten is volgens het college 
van Uitgeest géén middel tegen 
alle kwalen. Al helemaal niet in 
ons geval, waarin wij veel zaken 
goed voor elkaar hebben en pro-
fijt hebben van de – ik zou haast 
zeggen ‘menselijke schaal’ – van 
onze gemeente. Maar ook in het 
algemeen geldt dat schaalver-
groting niet hetzelfde is als pro-
blemen oplossen.”

“Daarom heeft het college van 
Uitgeest zich altijd uitgespro-
ken tégen samenvoeging van 
gemeenten en vóór samenwer-
king tussen gemeenten. Ik heb 
het een paar weken terug nog 
eens gezegd in een interview 
met het ondernemerstijdschrift 
De IJmondiaan: Uitgeest is als 
het om samenwerking gaat het 
smeermiddel binnen de IJmond. 
Wij maken ons niet druk om sta-
tusverlies omdat je alles zo nodig 
zelf zou moeten kunnen oplos-
sen. Met ons zijn prima afspra-
ken te maken over alles waar 
we de meerwaarde van zien. Sa-
menwerken, zonder daadwerke-
lijk samen te gaan.”
  
“Dit zijn niet alleen maar mooie 
woorden. Als je ziet wat er de 
laatste jaren tot stand is ge-
bracht, dan is dat heel wat. We 
hebben een bijzonder goed 
functionerende Milieudienst 
IJmond. We hebben De Meer-
groep, toch ook een begrip, al 
dreigt daar banenverlies als ge-
volg van rijksbezuinigingen. We 
hebben afgelopen jaar de regi-
onale crisis- en rampenbestrij-
ding georganiseerd. Waarbij van 
alles valt af te dingen op de wij-
ze waarop de financiën van de 
Veiligheidsregio Kennemer-
land zijn georganiseerd, maar 
niet op de kwaliteit en op de in-
houd. En dan hebben afgelopen 
jaar de gemeenteraden van Uit-
geest, Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk toch maar een gezamen-
lijke Economische Visie vastge-
steld. Al met al toch een heel be-
hoorlijke resultatenlijst.”
“Naast deze regiobrede samen-
werking zijn er nog een aantal 
terreinen, waarop Uitgeest inten-
sief met een IJmond-gemeen-
te samenwerkt. Ik noem de be-
lastinginning, de automatisering 
en de GEO-informatie die we sa-
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Nieuw atelier in Castricum 
Beading voor kralen, sieraden, 
glasbranden en workshops!
Castricum - Op zaterdag 8 ja-
nuari wordt om 14.00 uur ate-
lier Beading geopend. En dat is 
goed nieuws voor iedereen die 
houdt van kralen en zelf siera-
den maken. Iedereen is welkom 
om kennis te maken met het ver-
rassende aanbod. En tot 15 ja-
nuari geldt een openingskorting 
van 15% korting op de kralen en 
bijoux-sieraden.
Initiatiefnemer is Ingrid Ooster-
beek. “In 2003 ben ik begonnen 
met het maken van sieraden van 
diverse kralen. Ik ben ze gaan 
verkopen aan familie, vrienden 
en op markten. Daarnaast leer-
de ik mijn eigen website maken, 
om mijn creaties te showen en 
te verkopen. Begin 2005 ben ik 
in aanraking gekomen met het 
branden van glaskralen. Ik wil-
de mijn sieraden van glas meer 
kwaliteit geven en onder een ei-
gen naam plaatsen en zo is ix-
si ontstaan (www.ixsi.nl). Naast 
mijn glaskralen en glashangers
verwerk ik er zilver, edelstenen, 
zoetwaterparels en swarovski in. 
Ondertussen verzorg ik ook di-
verse workshops, zoals siera-

den maken en glaskralen bran-
den.” Nu is er een nieuwe droom 
in vervulling gegaan voor In-
grid, een eigen atelier aan huis. 
Naast handgemaakte sieraden 
verkoopt zij honderden verschil-
lende soorten kralen en alle be-
denkbare benodigdheden voor 
het zelf maken van eigen siera-
den. Dat kan thuis, maar ook in 
het atelier. Handgemaakte siera-
den kunnen met én zonder zelf-
gebrande glaskralen en glas-
hanger worden uitgevoerd. Tij-
dens speciale demonstratie-
dagen is het mogelijk een kijk-
je te nemen in de brandkeuken 
en zien hoe glaskralen gebrand 
worden. De eerstvolgende de-
monstratie is op 30 januari van 
13.00 tot 15.00 uur. 
De openingstijden van Beading 
zijn maandag van 19.30 tot 21.30 
uur, donderdag van 19.30 tot 
21.30 uur en zaterdag van 13.00 
tot 16.00 uur.
Het atelier is te vinden op de 
Anna van Saksenstraat 21 Cas-
tricum. Kijk voor meer informa-
tie op www.beading.nl of bel 06-
15250054.

“Welke ondersteuning kan 
ik krijgen bij dementie?”
Regio - Op dinsdag 11 januari is 
er weer Alzheimer Café in IJmui-
den. Deze avond staat in teken 
van de ondersteuning die men-
sen met dementie kunnen krij-
gen. 
Wie twijfels heeft over het eigen 
geheugen of over dat van een fa-
milielid, kan hulp vragen. Als  het 
al duidelijk is dat er sprake is van 

dementie en er vragen zijn als 
‘waar kan ik terecht voor hulp?’ 
en ‘hoe moet ik er mee omgaan?’ 
is het mogelijk hulp of advies in 
te winnen. De gastspreker is een 
medewerker van Tandem, een 
mantelzorgmakelaar, die uitleg 
geeft over de mogelijkheden in 
deze regio. Meer weten over dit 
onderwerp? Ga naar het Alzhei-

LCIJ al jarenlang succesvol in 
begeleiding Prodimed-dieet
Heemskerk - Sinds vijf jaar 
weet Lifestyle Centrum IJmond 
(LCIJ) al veel klanten succesvol 
te begeleiden met het Prodimed 
eiwitdieet. De kracht bij de da-
mes Irma en Anita zit in de inten-
sieve persoonlijke benadering 
van klanten die willen starten 
met het programma. Het is na-
melijk een dieet dat klanten be-
geleid naar een gezond gewicht 
waarbij het hele eetpatroon defi-
nitief wordt omgegooid. 
Heel belangrijk omdat juist hier-
mee het jojo-effect voorkomen 
wordt. 
Naast het veranderen van het 
eetpatroon wordt er ook sa-
men met de klant gewerkt aan 
de oorzaak van het overgewicht. 
Vaak zijn het bepaalde perio-
des of omstandigheden waar-
door mensen het in het teveel of 

verkeerd eten zoeken. Een over-
bekend verschijnsel is natuur-
lijk dat het afvallen minder moei-
lijk is dan het stabiel houden van 
het gewicht omdat bij veel diëten 
of aanbieders juist die persoon-
lijke aandacht vergeten wordt of 
er wordt onvoldoende aandacht 
aan besteed. 

Irma en Anita hebben zelf ook 
jaren gestreden tegen de kilo’s 
en dat maakt het makkelijker om 
zich in te leven in de problemen 
van klanten. Er wordt voor iede-
re klant voldoende tijd ingepland 
om een persoonlijk advies te ge-
ven en daarnaast komen klanten 
iedere week terug voor een con-
tactmoment. Afhankelijk van de 
behoefte van de klant wordt er 
een afspraak ingepland om even 
een 1-op-1 moment te hebben 

om de klant te motiveren en bij 
te staan. Het mooiste is nog dat 
LCIJ geen extra kosten rekent 
voor deze intensieve en persoon-
lijke begeleiding, de intake en de 
weegmomenten. Irma en Anita 
vinden het belangrijker dat klan-
ten op een juiste wijze geadvi-
seerd en begeleid worden. 

Voor klanten die meer informa-
tie willen over Prodimed of het 
sporten waar de dames ook de 
nodige persoonlijke begeleiding 
in geven, is er zaterdag 8 januari 
een open dag van 10.00 tot 15.00 
uur. Er zijn demonstratielessen 
die gratis gevolgd kunnen wor-
den en van 14.00 tot 15.00 uur 
is er een presentatie over Prodi-
med met een proeverij om ken-
nis te maken met het uitgebrei-
de assortiment. 

Het adres is Europassage 3 
(achter de Chinees op het Euro-
paplein) of men kan bellen voor 
meer informatie op 0251-233783. 

Weer statiegeldactie 
van de Uylenspieghels
Limmen - Op zaterdag 8 januari 
rijdt carnavalsvereniging de Uy-
lenspieghels vanaf 9.00 uur met 
twee karren door Limmen om 
statiegeldflessen en kratjes op te 
halen. Vorig jaar werd dit ook ge-
daan en de opbrengst was ruim 
1.200,- euro waarmee mooie 
dingen konden worden bekos-
tigd. Er is weer een een prijs-

vraag verbonden aan deze ac-
tie. Wie denkt te weten wat de-
ze actie gaat opbrengen kan dit 
invullen op de antwoordstrook 
die onderaan de brief zit die ver-
spreid is. Een briefje met naam, 
adres en e-mailadres met daarbij 
de schatting voldoet ook. Wie het 
dichts bij het juiste bedrag zit, 
kan rekenen op een luxe ontbijt.

mer Café in de Centrale Biblio-
theek, Dudokplein 16 in IJmui-
den. De  inloop is vanaf 19.00 
uur, het programma start om 
19.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. Werkgroep Alzhei-
mer Café is overdag bereikbaar 
onder tel.: 06-33631872.

Feestelijke opening van 
Conquista jongerencafé
Limmen - Vrijdag 7 januari 
opent het Conquista Café, een 
jongerencafé voor iedereen van-
af zestien jaar en ouder feeste-
lijk haar deuren. Het café kan 
naast ontmoetingsplek ook ge-
buikt worden door jongeren die 
zelf activiteiten en feesten wil-

len organiseren of als dj muziek 
willen draaien. Vanaf 20.30 uur 
is iedereen welkom. Het café is 
iedere vrijdag geopend zijn van 
20.30 tot 1.00 uur. Het café van 
jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 in 
Limmen. 

Lezing over 
brandwonden
Castricum - Op maandag 17 ja-
nuari organiseert de EHBO Cas-
tricum een lezing over brand-
wonden. Preventie en eerste 
hulp staan centraal. De lezing 
wordt gegeven door Liane Wils, 
consulente bij de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en wordt 
gehouden in het lesgebouw van 
EHBO Vereniging Castricum aan 
de Koekoeksbloem 55a te Castri-
cum, naast de Montessorischool. 
De bijeenkomst begint om 19.30 
uur en zal tot circa 21.00 uur du-
ren. De toegang tot de lezing is 
voor iedereen vrij. Aanmelden 
kan via info@ehbocastricum.nl 
of tel.: 0251-651060 tussen 19.00 
en 21.00 uur.

Castricum - Poëzie is een we-
reld op zich. Wie die eenmaal 
heeft betreden en nu bewandelt, 
is een rijker mens dan daarvoor.
Dat stelt de Volksuniversiteit 
die een cursus poëzie aanbiedt. 
Deelnemers lezen gezamenlijk 
gedichten die de inleider heeft 
uitgezocht en delen de leeserva-
ringen. De inleider zal verschil-
lende manieren van lezen be-

Poëzie bij de Volksuniversiteit
handelen en als het toepasselijk 
is technische aspecten van poë-
zie aan de orde stellen. De do-
cent, Gerard Kind is leraar Ne-
derlands geweest. Hij is nu the-
rapeut en schrijver. De cursus 
omvat vier lessen van twee uur 
op donderdag 14.00 uur vanaf 27 
januari. Opgeven kan via www.
vucas.nl en telefonisch 0251-
670048.

Workshop Gesso-techniek 
in het atelier van Ida Bakker
Castricum - Met Gesso zijn 
heel veel grappige toepassin-
gen mogelijk. Hiermee kunnen 
verschillende texturen gemaakt 
worden voor een kunstwerk. Als 
achtergrond van een schilde-
rij, maar ook kunnen de textu-
ren een kunstwerk op zich zijn. 
Normaal gesproken wordt Ges-
so gebruikt als onderlaag de pri-
mer, op een schildersdoek. 
Op zaterdag 15 januari is het 
mogelijk allerlei Gesso-technie-

ken op verschillende manieren 
toe te passen. Twee weken daar-
na, op 29 januari, wordt het ge-
droogde werk verder bewerkt 
met onder andere acrylverf en 
pastelkrijt. 
De workshops zijn van 10.30 tot 
12.00 uur. Prijs voor beide work-
shops 50,- euro inclusief mate-
riaal. Inschrijven bij lijstenma-
kerij Ida Bakker, Dorpstraat 102 
Castricum, tel.: 673997, winkel@
glashandelbakker.nl.
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Wij wensen onze 
lezers een jaar vol 
goed nieuws!

Marja 
Therese
Gerda
Jacqueline
Cees
Annette
Wendi
Frits
Veroni
Tinka
Misja
Marga
Raymond
Leo
Joop
Carla
Reinder
Rob
Masja
Kim
Astrid
Mike
Anneke
Linda
Mirjam
Anneke
Friso
Karin

WEKELIJKS IN EEN 
OPLAGE VAN 185.000 

EXEMPLAREN



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
5 januari 2011

Agenda
Raadsplein
6 januari 2011
Raadscaroussel
19:30- 21:00 Limmen Zandzoom*: Bestemmingsplan
 Zandzoom Exploitatieplan
19:30-20:30 Integraal Jaarplan Duinstreek 2011
 inclusief jaarplan politie Castricum
20:30 -21:00 Diverse raadsvoorstellen en technische
 onderwerpen, waaronder Motie PvdA
 decentralisatie, benoemen dhr R. de Haan
 tot plv. carrouselvoorzitter en nieuw lid
 Welstandscommissie
21:15-22:15 Diverse verordeningen ogv Wet
 Investering in Jongeren (WIJ)
21:15-21:45 Amendement Gebiedsvisie Zanderij*
21:45-11:15 Categorieënlijst verklaring van geen bedenkin-
 gen incl. delegatiebesluit art 6.12 WRO

Raadsvergadering 
vanaf 22:30 Besluitvorming Afstemmingsverordening
 WWB, IOAW en IOAZ
 Gebiedsvisie Zanderij 
 Motie PvdA Decentralisatie 
 Benoemen R. de Haan tot plv.
 carrouselvoorzitter
 Benoemen nieuw lid welstandscommissie

De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via 
www.castricum.nl

Raadsactiviteit 
Onderwerp: conceptnota Dierenwelzijn. Zie verder de website.

WWW.CASTRICUM.NL

Het gemeentebestuur 
van Castricum wenst

u al het goede
voor 2011!

NieuwjaarsreCeptie

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie is inmiddels een traditie 
geworden: voor de negende keer sinds het ontstaan van 
de ‘nieuwe’ gemeente Castricum wordt deze bijeenkomst 
in één van onze mooie kernen georganiseerd. Dit jaar in 
Geesterhage in Castricum en natuurlijk geheel volgens 
traditioneel recept: een hapje, een drankje, de toespraak 
van de burgemeester en de uitreiking van de gemeentelijke 
waarderingsspeld. 

Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op: 
zaterdag 8 januari 2011 van 16.30 tot 19.00 uur
in Geesterhage, Geesterduinweg 3
Castricum

Wij zien u graag op 8 januari!

Burgemeester en wethouders van Castricum

de secretaris de burgemeester
mr. C.A. Peters A. Emmens-Knol

aaNGevraaGde
verGuNNiNGeN
eN oNtHeffiNGeN

Alle stukken met betrekking tot bouw-
zaken kunt u inkijken op de gemeente-
lijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben 
onderstaande verzoeken ontvangen. 
Deze kennisgeving betekent niet dat 
medewerking wordt verleend.

161210 Het Strengh 92 in Castricum
 Het wijzigen van een gevel
171210 Vierhuyzen 4 in Akersloot
 Het bouwen van een
 nieuwbouw woning
201210 Zeeweg 31 in Castricum
 Het verbouwen en renoveren
 van de loods 2
211210 Boogerdlaan 23 in Limmen
 De bouw van 7
 projectmatige woningen
 Piet Heinlaan 33 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel

 Prinses Margrietstraat 40 in
 Castricum
 Het plaatsen van een
 dakopbouw
221210 Duinweg 5 in Castricum
 Het bouwen van een woning
 Burg. Nieuwenhuysenstraat 47
 in Limmen
 Het plaatsen van een nieuw
 dak op de woning en intern
 verbouwen van de woning
241210 Visweg 87 in Limmen
 Het uitbreiden van een woning

Aangevraagde ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat met ingang van donder-
dag 6 januari 2011 de volgende aan-
vraag om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 2 weken ter 
inzage ligt.
Binnenplanse ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 4  van de Wet ruimtelijke 
ordening
 Dr. Leenaerstraat 7 in Castricum
 Het uitbreiden van een
 woning en het wijzigen
 van de dakkapel

Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat met ingang van donder-
dag 6 januari 2011 de volgende aan-
vraag om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter 
inzage ligt.
Buitenplanse ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke
ordening
 Torenstraat 62-64 in Castricum
 Het vestigen van een apotheek

Gedurende de inzagetermijn van 6 
weken kan een belanghebbende mon-
deling of schriftelijk zijn zienswijze in-
dienen bij de gemeente. Voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met team 
BWB, bereikbaar via (0251) 66 1122.

verleeNde
verGuNNiNGeN

Bouwvergunningen met ontheffing
Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende besluiten genomen:
221210 Achterweg 15 in Limmen
 Het bouwen van een woning
 Beroep



Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen ter inzage vanaf morgen gedurende 6 we-
ken bij de balie Bouwen, Wonen en Bedrijven. 
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Alkmaar, Sector Be-
stuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar). Voor 
de behandeling van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken 
belangen vereist, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de behan-
deling van zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Verleende omgevingsvergunning
291210 Bogerdlaan 25 in Limmen
 Het slopen van de opstallen

Verleende bouwvergunning
201210 Zomerschoon 69 in Limmen
 Het plaatsen van een veranda

Verleende standplaatsvergunning 
(APV)

Aan VOF C&B Kaandorp is een standplaatsvergun-
ning verleend voor de verkoop van bloemen en plan-
ten voor 2011 aan de oostzijde van het Winkelcen-
trum Geesterduin.

Verleende evenementen-
vergunningen (APV)
Aan St. Ontmoetingscentrum Conquista is vergun-
ning verleend voor het organiseren van het Timmer-
dorp op het Koekoeksveld te Limmen van 29 augus-
tus t/m 2 september 2011.
Aan Strandpaviljoen Zoomers is vergunning verleend 
voor het organiseren van een nieuwjaarsduik op 1 ja-
nuari 2011 vanaf 12.00 uur.
Aan St. Ontmoetingscentrum Conquista is vergun-
ning verleend voor het organiseren van de avondvier-
daagse Limmen van 7 t/m 10 juni 2011.
Aan Juice promotion   te Amsterdan is vergunning 
verleend voor het plaatsen van een opblaasbaar 
icoon op 13 januari 2011 op het parkeerterrein bij 
Winkelcentrum Geesterduin.
Aan OBS Het Kleurenorkest is vergunning verleend 
voor het organiseren van het lentefeest op 14 mei 
2011 aan de Oosterzijdeweg 8 te Limmen.

Overige verleende
APV-vergunningen
Aan CSV Handbal is een ontheffing van het sluitings-
uur verleend voor de kantine gevestigd op Sportpark 
Wouterland voor de nacht van 7 op 8 januari 2011 
tot 02.00 uur.

Aan St. Sportevenementen Le Champion is vergun-
ning verleend voor het plaatsen van een loopbrug op 
het strandplateau te Castricum op 8 en 9 januari 2011.
Aan Toneelgroep Expressie is vergunning verleend voor 
het plaatsen van reclameborden van 21 februari t/m 6 
maart 2011.
Aan Fair Play Centers BV is vergunning verleend voor het 
exploiteren van een speelautomatenhal aan de Burgemees-
ter Mooijstraat 4a te Castricum tot 31 december 2011.
Aan VV Limmen is ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend voor de nacht van 5 op 6 februari 2011 voor de 
kantine gevestigd aan de Dampegheestlaan 2 te Limmen.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van bovengenoemde be-
sluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een verzoek om voorlopige voorzienin-
gen worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een 
bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 5 januari 2011
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exploiteren van een speelautomatenhal aan de Burgemees-
ter Mooijstraat 4a te Castricum tot 31 december 2011.
Aan VV Limmen is ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend voor de nacht van 5 op 6 februari 2011 voor de 
kantine gevestigd aan de Dampegheestlaan 2 te Limmen.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van bovengenoemde be-
sluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een verzoek om voorlopige voorzienin-
gen worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een 
bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 5 januari 2011

Zaterdag 8 januari 
Deuren zwaaien open bij 
fitnesscentrum Sport4Me
Castricum - Ook zo benieuwd 
naar het nieuwe dynamische fit-
nesscentrum in het centrum van 
Castricum? Op zaterdag 8 janu-
ari is het dan zover, Sport4Me 
opent haar deuren! 
Op deze bruisende open dag kan 
men kennismaken met het aan-
bod en zelf ervaren hoe leuk be-
wegen is. 

Na de kerst en oud en nieuw 
weer die onvermijdelijke kilo’s 
aangekomen? En na de dure de-
cembermaand toch weer fris het 
nieuwe jaar in? Dan is deze open 
dag een absolute aanrader! Bij 
Sport4Me kan men namelijk ze-
ven dagen per week, onbeperkt 
fitnessen met de meest hoog-
waardige fitnessapparatuur van-
af slechts 18,50 euro per maand.
Vanaf 10.00 uur ‘s ochtends tot 
20.00 uur ‘s avonds is iedereen 
van harte welkom.
Op deze open dag, met tal van 
noviteiten en acties, kan het pu-

bliek onder het genot van een 
hapje en een drankje veel meer 
te weten komen over het nieuwe 
fitnesscentrum, die zorgt voor 
700m2 sportplezier. Belangstel-
lenden kunnen zich tijdens de 
open dag ook direct inschrijven 
en profiteren van de voordelen.

Maar dat is nog niet alles. Van 
14.00 tot 16.00 uur zal niemand 
minder dan personal trainer Car-
los Lens, onder andere bekend 
van De Afvallers XXL en Mo-
ve That Body, aanwezig zijn voor 
persoonlijk advies. Ook zal hij 
een spetterende workout geven! 
Iedereen zal ervaren dat spor-
ten voor iedereen toeganke-
lijk is. Of men nu veel beweegt 
of juist denkt dat er meer bewe-
ging nodig is; het programma is 
zo opgezet dat iedereen mee kan 
doen.
Het gebeurt allemaal op zater-
dag 8 januari aan het Raadhuis-
plein 3, in Castricum.  

Nieuwjaarsconcert bij 
zondagmiddagsociëteit
Castricum - Tijdens de zondag-
middagsociëteit in de foyer van 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage speelt brassquintet Emer-
go op 9 januari een nieuwjaars-
concert. Het quintet bestaat uit 
vijf enthousiaste koperblazer. Jo-
han en René Breetveld bespe-
len de trompet en cornet; Edgar 
Nijman bespeelt de bes/f-hoorn; 
René Bos de euphonium en As-
trid Breetveld de bastuba. 

De presentatie van programma 
van het kwintet is in de deskun-
dige handen van Cor de Beurs.
Het repertoire is zeer divers, van 
Bach tot blues, maar zal voor dit 
concert vooral klassiek met een 
knipoog zijn. 
De zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur op de Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De toegang 
is 4,00 euro.  

Castricum - Zestig jaar of ou-
der en de afgelopen twee jaar 
niet onder behandeling geweest 
van een oogarts? Dan kan men 
dankzij een subsidie van Agen-
schat in de Oogbus terecht voor 
een gratis oogonderzoek. Op 25 
en 27 januari staat de Oogbus  
bij Verzorgingshuis De Santmark 
Geesterduinweg  5  in Castricum.
Het oogonderzoek wordt ver-
zorgd door een gediplomeerd 
optometrist (oogmeetkundige) 
of optometrist in opleiding en 
duurt ongeveer 15 minuten. Tij-
dens het onderzoek wordt het 
gezichtsvermogen en de ge-
zondheid van uw ogen gecon-
troleerd. De optometrist kijkt on-
der andere naar de binnenzijde 
van uw ogen en meet oogsterkte 
en oogdruk. Direct na het oog-
onderzoek krijgt men de meetre-
sultaten mee en ontvangt even-
tueel een verwijzing naar een 
opticien, optometrist of de huis-
arts. 

Bel naar 010- 402 34 414 om een 
afspraak te maken voor het oog-
onderzoek. Men krijgt dan een 
medewerker aan de lijn, die de 
afspraak maakt en naam, adres, 
woonplaats en verzekering ge-
gevens noteert. Men kan de tele-
fonie Oogbus bereiken op maan-
dag, dinsdag, woensdag en vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur. Op 
donderdag is de telefonie Oog-
bus gesloten. 

Oogbus komt

Drama en keramiek?
Castricum - Wat hebben drama 
en keramiek gemeen? Vindt het 
uit bij Toonbeeld. Op 24 januari  
start een nieuwe serie lessen ke-
ramiek. In deze cursus kan men 
leren draaien op de draaischijf, 
maar ook beelden of potten ma-
ken met diverse handbouwtech-
nieken. De eerste les start als 
een open les waaraan men vrij-

blijvend kunt deelnemen. Verha-
lend zal het thema theater in het 
komende seizoen worden uit-
gewerkt in een bühnebeeld. Al-
le belangstellenden zijn welkom 
bij Toonbeeld aan de Jan van 
Nassaustraat 6, ingang aan het 
water. Telefonisch aanmelden: 
659012 of mail naar tnbeeld@
xs4all.nl. 




